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یدهچک
اي عربستان سعودي به عنوان کشوري تاثیرگذار در خاورمیانه و جهان سیاست منطقه

اي جمهوري عرب در طول دهه اخیر متاثر از تحوالت جدید خاورمیانه به ویژه نفوذ منطقه
ها پیرامون سیاست خارجی اغلب تحلیل. ویژه در عراق شکل گرفته استاسالمی ایران به

گرایانه شکل گرفته و کمتر ید عراق، بر مبناي رویکردهاي واقعریاض در قبال دولت جد
- روش تحلیلینوشتار سعی دارد با. به نقش عناصر هنجاري و هویتی توجه شده است

، به این سوال پاسخ گوید ي با تحلیل سیاست خارجی عربستانانگارنظریه سازهتوصیفی و
؟ استستان در قبال عراق داشتههاي هویتی چه نقشی در سیاست خارجی عربکه انگاره

راخارجی عربستان در قبال عراقسیاستکه گذاردبه آزمون میرااین فرضیههمچنین
این کشور هاي هویتیتوان بر اساس انگارهمیگرایانه،عالوه بر رویکردهاي مادي و واقع

- عراق در حوزهدهند که سیاست خارجی عربستان در قبالها نشان مییافته. کردنیز تبیین
عربیت، هویتی این کشور از قبیل هاينگارهالمللی در واقع از تلفیق ااي و بینهاي منطقه

نقش بسزایی دریافته که شکلخیزبودناسالم وهابی، سیستم سیاسی سلطنتی و نفت
.ثباتی در عراق داشته استافزایش بیوتغییر وضع موجودرویکرد آن در مداخله،
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مقدمه
راهبرد،جدیدعربستان سعودي به عنوان کشوري تاثیرگذار منطقه از ابتداي تشکیل عراق

سنی -تا عراق را به جبهه عربیکرددر ابتدا تالشریاض.کندمیخاصی را در قبال آن دنبال
هاالوقوع منافع سنیاز انهدام قریبامکرردر سطح داخلیاین کشورمقاماتطوريباز گرداند،

به طور عراقتحوالت،درسطح منطقه نیز. گفتندیدر انتخابات پارلمان و قانون اساسی سخن م
در مرحله بعد عربستان با متهم کردن دولت عراق .تغییر داده استبه نفع ایرانموازنه رافزاینده

براي مردم عراقدولت آیندهعدم تهدیدمنوط بهرا عراقغاز روابط با آگرایی، قهبه فر
و حفظ ، باثبات»عربی«، طوري که مقامات سعودي از عراقی امن، واحد دانستخاورمیانه

نشینیبا تشدید حضور شیعیان در قدرت و حاشیه.گفتندهاي قومی سخن میتمام گروهحقوق 
عربستان با ،عراق2010بست سیاسیین رو در بنااز .بستان آشکار شدهاي عرها، نگرانیسنی

,Alison(کندایفاتشکیل دولت ا درسعی کرد نقش میانجی ر،هاي عراقیدعوت از گروه

2010: 18-19(.
روابط با عراق رسماسال با ارسال سفیر غیرمقیم،9بعد از و 2012در سال ریاض سرانجام 

از انکار عربستانسیاست خارجیها شود در طول این ساله مالحظه میکنچنا. را از سر گرفت
عراق در جهان عرب ها به دولت و قبول تدریجیروند سیاسی عراق تا تالش براي ورود سنی

محققان دیدگاه اکثرباره تبیین سیاست خارجی عربستان در عراق،در.در نوسان بوده است
اي به آن محور و توازن قواي منطقهاز دریچه عمدتا قدرتو را به کار گرفتهگرایانهواقع

در تبیین سیاست خارجی سعودي راهاي هویتی دولت حال آنکه نباید نقش انگاره. اندنگریسته
هاي هویتی چون عربیت، وهابیت، ساختار انگاره. عراق نادیده گرفتقبالاین کشور در

گیري سیاست خارجی ل مهم در تصمیماموحکومتی و قدرت نفتی این کشور به مثابه ع
.سوق پیدا کندعربستان باعث شده تا اهداف این کشور به سمت تغییر وضع موجود در عراق

ی این سوال اصلهبانگاري این پژوهش سعی دارد به روشی تحلیلی و بر مبناي نظریه سازه
قبال عراق جدید هاي هویتی چه نقشی در سیاست خارجی عربستان درانگارهپاسخ گوید که

که گذاردبه آزمون میرا؟ در پاسخ این فرضیهتبیین کردتوان این نقش را و چگونه میداشته
توان میراخارجی عربستان در قبال عراقسیاستگرایانه، عالوه بر رویکردهاي مادي و واقع

چون هویتیيهاانگارهبر این اساس. بیان کردنیز این کشورهاي هویتیبر اساس انگاره
عربستانساز هاي هویتخیز بودن که انگارهعربیت، وهابیت، نظام پادشاهی حاکم و نفت

بلکه نقش اند،در عراق جدید شکل دادهخارجی آنشوند نه تنها به سیاستمحسوب می
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سازي و اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی در قبال عراق جدید در ثباتبسزایی در مداخله، بی
که آن گونهدر واقع .اندایفا کردهییر وضع موجود و تغییر توازن قوا به نفع خودراستاي  تغ

در عراق خارجی ریاضگیري سیاستهاي معطوف به قدرت و ساختار مادي در جهتسیاست
تعیین ودر سیاست خارجیاز اهمیت زیادينظام هنجاري نیزدر کنار آنجدید نقش داشته،

.ور در عراق برخوردار استو استراتژي این کشدافاه

چارچوب نظري 
مساله هویت کنشگران به عنوان ،المللهاي جدید روابط بینهاي اخیر با رشد نظریهدر دهه

ها به عنوان کنشگران دولتو مورد توجه استسیاست خارجیگیريدر جهتموثرمحرك
انگاري که از دهه سازه. برندمیتامین منافع سودها وهاي هویتی در اتخاذ تصمیماصلی از مولفه

-با متفکرانی چون ریچارد اشلی، دردریان، کمپل و رابرت کاکس در عرصه روابط بین1990

،الملل مطرح شد و با ظهور متفکران دیگري چون ونت، کراتچویل، اونف و بارنت اوج گرفت
: 1391مشیرزاده، (دارد گرایی و لیبرالیسم قرار واقعبینالملل در مباحث محتوایی روابط بین

نه ها را ، دولتاندکه بر مدل بازیگر عقالنی مبتنیجریان اصلینظریه برخالفاین .)342-323
بر اساس نقش اجتماعیوبلکه به عنوان بازیگران اجتماعی،تحت تسلط اهداف خودپرستانه

ها، نقش ارزشبر این اساس بر.)Rittberger, 2002: 119(دهد خاص مورد مطالعه قرار می
الملل تأکید دارد و معتقد است که هنجارها، دهی به سیاست بینها در شکلهنجارها و ایده

انگاران با سازه. گیري سیاست خارجی آنها تأثیر دارندتصورات و ادراك بازیگران، بر شکل
گویند که میهاي زبانی ویتگنشتاین که بر فهم و تفسیر زبانی تاکید دارد، تأسی از نظریه بازي

هاي خود که برآمده از ها و ادراكها، برداشتبازیگران بر اساس معانی ذهنی، زبان، تلقی
سازند و سپس در مقام بازیگران صحنه زنند، جهان را میمحیط آنهاست، دست به کنش می

انگاران بر سازه. کنندکنند و نهایتا اجرا میگیرند، اعالم میکنند، تصمیم میالملل تفسیر میبین
قوام متقابل کارگزار و ساختار نیز تأکید دارند و معتقدند که تعامالت بازیگران، ساختارهاي 

هاي متمایز خود که برآمده از محیط بازیگران بر اساس هویت. دهدالمللی را شکل میبین
ویت و هاي گوناگون به هزنند و متقابال ساختار نیز به شیوهداخلی آنهاست، دست به کنش می

در باب ايانگاري تنها نظریهسازه).217: 1386متقی و کاظمی، (دهد منافع آنها شکل می
جنگ، صلح، مانند المللمسائل روابط بیناهم بارهاجتماعی دراينظریه، بلکهنیستسیاست

.)Adler, 1997:322-323(استهمکاري، رقابت و مسائل مربوط به جامعه جهانی
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دهی به منافع کشورها کند، تأکید بر نقش هویت در شکلیه جلب توجه میآنچه در این نظر
هاي مبتنی بر نقش خاص از خود و انتظارات از دیگران،  به این اشاره هویت به معنی فهم. است

دارد که کنشگران کیستند یا چیستند؟ هویت مبناي رفتار سیاسی است و به تبیین آن کمک 
هویت جمعی پیکروار، هویت : زمان چهار نوع هویت دارند همهااز نظر ونت دولت. کندمی

بخش و هویت جمعی پیکروار با ساختارهاي خودسازمان. نوعی، هویت نقشی و هویت جمعی
توان به ها میاین هویت همیشه یک پاي مادي دارد که درباره دولت. یابدایستا قوام میهم

جتماعی اشاره دارد و داراي خصوصیت اي اهویت نوعی به مقوله. سرزمین اشاره کرد
-سرمایه(توان به نوع رژیم یا شکل حکومت ها میبخش بوده و در مورد دولتخودسازمان

بخشی هویت نقشی که از خصوصیت خودسازمان. اشاره کرد...) داري، فاشیستی، پادشاهی و 
ها در نظام دولتگیرد، بر نقشی کهچندانی برخوردار نبوده و در تعامل با دیگران شکل می

هویت جمعی نیز هویتی است که . کندشوند، تأکید میاي براي خود قائل میجهانی و منطقه
. رسدانگاري میانگاري یا یکسانذاتبه نتیجه منطقی آن یعنی هم» دیگري«و » خود«رابطه میان 

. بازدانگاري فرایندي ادراکی است که در آن تمایز میان خود و دیگري رنگ مییکسان
ها در همکاري یا گیري منافع دولتسازي هویت این است که به شکلمهمترین پیامد مفهوم

گیرد، زیرا یک کنشگر براساس هویت است که منافع بازیگران شکل می. کندمنازعه کمک می
از نظر ونت، هر چهار نوع هویت متضمن . خواهدداند چه میتا وقتی نداند که کیست، نمی

دهد، منافع خود را تشخیص هر دولت بر اساس هویتی که به دیگران نسبت می. ندمنافع هست
حال اگر این . کنداش هویت خود را بازتولید میدهد و از طریق عمل اجتماعی روزمرهمی

صورت، باعث شود، در غیر اینها میهویت، هویتی جمعی باشد، سبب افزایش همکاري دولت
).326-337: 1384ت، ون(تشدید منازعات خواهد شد 

منافع عینی، نیازها و . ونت در خصوص منافع، قائل به تفکیک دو نوع منافع عینی و ذهنی است
الزامات کارکردي هستند که تأمین آنها براي بازتولید هویت ضروري است که در ارتباط با دولت 

منافع ذهنی . ی اشاره کردتوان به بقاي فیزیکی، خودمختاري، رفاه اقتصادي و احترام به نفس جمعمی
.نیز به باورهایی اشاره دارد که کنشگران عمالً درباره چگونگی تأمین نیازهاي هویتی خود دارند

- شود و آن این است که مردم و دولتانگاران مطرح میاینجاست که بحث اصلی ونت و سایر سازه

آنها بر خالف . کنندمل میها نسبت به کنشگران، بر پایه معنایی که آنها برایشان دارند، ع
ها چه رفتاري در گویند آنارشی و توزیع قدرت کافی نیست تا به ما بگوید دولتگرایان، مینوواقع

دهد اعمال گیرند، بلکه این درك و برداشت کشورها از یکدیگر است که نشان میپیش می
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ترك که به اعتقاد ونت در بنابراین، این معانی جمعی و شناخت مش. گیردبازیگران چگونه شکل می
- 156: 1384ونت ، (بخشد ها قوام میزمان به هویت و منافع دولتگیرد، همفرآیند تعامل شکل می

استهویت امري اجتماعیچرا که دانند؛میپذیرتحولراهویتانگاران همچنین سازه).36و 155
).Rittberger, 2002: 124(د شوکه در ساختن خود، دیگري نیز ساخته می

چون ئلیمحور تعریف آنها از واقعیت و برساختن مساراهاهویت دولتنیزامانوئل آدلر
:Adler, 2001(داند میگیري در مورد آنامنیت ملی، قدرت، دوست و دشمن و کنش و تصمیم

کارکردي سه ان، دارايتعیین سیاست ما در برابر دیگر، هویت ضمنهافتداز نظر ).146-147
. گویند که چه کسی هستیم و دیگران چه کسانی هستندنخست، به ما و دیگران می:ه استگان

هاي اقدام در ارتباط با بازیگران ها و فرصتاولویت،از منافعیدوم، در برگیرنده مجموعه خاص
ها ازدولتادراك .کندها و اقدامات بعدي دولت را بیان میسوم، هویت اولویت. خاص است

پیتز کاتزنشتاین نیز در کتاب . )Hopf, 2000: 174-175(استآنانمستقل خودنا بر هویتدیگران ب
ضمن توجه به مقوالت هویت و هنجارها، بر تاثیرات متقابل محیط امنیتی و » فرهنگ امنیت ملی«

ها جهت اقدام به هاي دولتمحیط امنیتی نه تنها بر انگیزه«: گویدپردازد و میهویت کشورها می
گذارد، بلکه بر خصایص اصلی آنها یعنی هویت نیز موثر است و به آن هاي خاصی تاثیر مییوهش

هویت و اتحادها «در همین کتاب، بارنت نیز در مقاله . )22- 31: 1390کاتزنشتاین، (دهد شکل می
تواند یم» آنارشی«بهتر از » سیاست هویت«کند که اي استدالل میکننده، به نحو قانع»در خاورمیانه

از نظر وي، . را تعیین کند» گرددتعریف این که چه کسی دوست و چه کسی دشمن قلمداد می
خیزد، المللی برمیهاي داخلی و بیناي که از دل گفتمان و تعاملاي رابطههویت به عنوان برساخته

بر . کنیمگیري اتحاد را بررسیهاي شکلکند تا پویشنهد و به ما کمک میبر سیاست تأثیر می
دهد که در برابر چه دولتی باید موازنه برقرار کرد و با این اساس، هویت به طور بالقوه نشان می

).230و 258- 259: 1390بارنت، (کدام دولت باید همراهی کرد 
شوند کنشگران داراي بارنت در ادامه با توجه به اینکه چه دالیلی غیر از آنارشی موجب می

مکش و خصومت از خود بروز دهند، ضمن مربوط دانستن این موضوع هویت مشترك نیز کش
دهند و ارتباطی آنارشی و عوامل مادي پشتوانه تبیینی الزم را به دست نمی«: گویدبه هویت، می

از نظر او، هویت از دو جهت ابزار مفهومی بهتري به . ندارند» هاي تجاوزکارانهنیت«تحلیلی با 
گیرند که رابطه مفهومی مهمی میان متعدد در این زمینه نتیجه مینخست، آثار : دهددست می

به عنوان » دیگري«هویت، در آغاز به عنوان پیامد تلقی . تهدید وجود دارد» برسازي«و » هویت«
هاي داراي یک هویت مشترك؛ تهدید را به یک شیوه هر چند همه دولت. کندتهدید ظهور می
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برند، مه کسانی را که در خارج از این گروه به سر میهمسان تعریف نخواهند کرد، ولی ه
از . یا در مورد ابزارهاي مقابله با آن تهدید اتفاق نظر خواهند داشت. تهدید قلمداد خواهند کرد

دوم، یکی از منابع احتمالی کشمکش . این رو، پیوند مهمی میان هویت و تهدید وجود دارد
هایی که در آن دولت. بخش آنها استهاي قواممیان کنشگران داراي هویت مشترك، هنجار

یافته سازماندهی کنند، قالب گروهی خودقوامیک هویت اساسی سهیم هستند و خودشان را در 
از این .شان را وضع نمایندرود هنجارهایی برسازند که به آنها یاد دهد چگونه هویتاحتمال می

برسازي مشترکی در مورد تهدید داشته رو، کنشگرانی با هویت مشترك، از سویی ممکن است 
توانند بر سر هنجارهاي حاکم بر رفتارهایشان که بازتاب آن هویت باشند و از سوي دیگر می

بنابراین، بارنت معتقد است که هویت دولت اهرمی . مشترك هستند، با هم اختالف داشته باشند
دهد، نه تحادها بدست میتئوریک براي طرح مفهوم برساختگی تهدید و انتخاب شریک در ا

ها این سیاست هویت است که اغلب فهم بهتري در مورد این که کدام دولت. منطق آنارشی
).207-259: 1390بارنت، (دهد شوند، ارائه میاي براي امنیت دولت قلمداد میتهدید بالقوه

نی قدرت، الملل معتقد است که فراسوي توزیع عیانگاري در روابط بینبه طور کلی سازه
تصور کشورها از توزیع قدرت دیگران قرار دارد و همین تصورات است که یک ملت را قادر 

-دهد که جهان را معنادار کنند، به دستهها اجازه میهویت به دولت. سازدبه تعامل با محیط می

ري هاي دیگر اقدام کنند و واقعیتی سلسله مراتبی بسازند که در آن خود، دیگبندي موجودیت
الملل را ها، وضعیت موجود نظام بیندر سایه این تعاریف است که دولت. تعریف شده است

طرف یابند و کشورهاي دیگر در مقام دوست، دشمن و بیمی» غیرقابل تحمل«یا » قابل تحمل«
آیند، با ها با این تصورات درصدد تغییر یا حفظ نظم موجود برمیدولت. شوندبندي میدسته

کنند، هاي نفوذ خود را تعریف میکنند، حوزهشوند یا علیه دیگري اقدام میتحد میکشوري م
کنند و در یک کالم سیاست خارجی خود را ها و نیازهاي خود را بازشناسی میضرورت

آورند که داراي ها در چارچوب تفسیري خود، واژگان خاصی را به وجود میدولت. سازندمی
هاي معنایی، در قالب این داللت. دوست، دشمن، خوب و بد استهاي ارزشی در بابداللت

به » سازيغیریت«هایی از واقعیت در فرآیند در این ساختن بخش. سازدزبان واقعیت را می
» مرکز «هاي دیگر در مقام شود و بخشزدایی میشوند و از آن مشروعیتحاشیه رانده می

نیز به نحو » هنجارها«یت یک ملت و ساختن جهان، بنابراین، در هو. شوندصاحب مشروعیت می
اند و عمل دولت برخالف این هنجارها به معناي از دست رفتن مشروعیت ضمنی تعریف شده
عالوه يانگاردر مجموع نظریه سازه).123و 221: 1386متقی و کاظمی، (دولت خواهد بود 
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راهاهویت دولتوتوجه نمودهنیزالمللبر ساختارهاي مادي به ساختارهاي معنایی نظام بین
ترین عامل تعیین کننده رفتار د، مهمنگیراجتماعی با یکدیگر شکل میلکه در فرایند تعام

.دانندمیسیاست خارجی آنها

سیاست خارجی عربستان در عراق
، سلطه عراقخاندان هاشمیحکومت ناسیونالیسم عربی، ی مانندتهدیداتباعربستان از ابتدا

مواجه منطقهاخیراپوزیسیون داخلی و تحوالت،ایران و عراق بر منطقه در اواخر قرن بیستم
.قرار گیردکشورحفظ موجودیت سرلوحه اهداف سیاست خارجیه استباعث شدبوده که

انتقال قدرت به خاندان فهد بر مبناي تهدیدات امنیتی استوارنیز بابا منطقهعربستاننحوه تعامل
کیلومتر مرز 800رغم بیش از به2005ازعراقدر این راستا تشکیل دولت جدید.تاسشده

محور سیاست به تشدید نگاه امنیتايتغییرات ژئوپلیتیکی و موازنه قواي منطقه،مشترك
بنابراین ). 80: 1387؛ الهی، Wehrey and others, 2009: 12(خارجی عربستان منجر شده است

ئلاهمترین مساي با ایران، مر شیعیان داخلی عربستان و افزایش تنش منطقهتاثیر مسائل عراق ب
.دهندرا تشکیل میبر سیاست خارجی عربستانموثر

شیعی عربستانامعهجوعراق مسائل-الف
یافتند و از درصد جمعیت به صحنه قدرت راه65- 70باشیعیاندر عراق،سازيدموکراسیبا 

ات ملموس تاثیربااین امر.)Pewforum, 2013: 2(درصد پیشی گرفتند 20اعراب سنی با حدود 
در سطح داخلی ايجایگاه ویژهبه سه دلیلشیعیان عربستان.ن همراه بودبر عربستاايداخلی و منطقه

ترین میادین نفتیکه اصلینخست، سکونت در منطقه شرق و استان الحساء. اي برخوردارندو منطقه
دوم، . دهندیان تشکیل میشیعراعربستانیدرصد نیروي کار نفت60و تا قرار داردآندرسعودي

و سوم،کندرا تامین میکشوردرصد درآمد ارزي 90- 95دولت به این منطقه که وابستگی 
آمار ضدونقیضی از جمعیت شیعی . )Ibrahim, 2006: 5-6(عراق، بحرین و ایران شیعیانجواري باهم

10- 15اند که سعودي شیعهکل جمعیتدرصد5- 20، 2016طبق آمار سال . شوده میعربستان ارائ
).Global Security, 2016: 1-2(درصد آنها در استان شرقی سکونت دارند 

فراهم کرده رامنطقهشیعیان آنان اززمینه تاثیرپذیريبا شیعیاندولت عربستانبرخوردهاي 
مفهوم وجامعه با مشکل روبرو استدراي مشترك در ایجاد پیوندهعربستان دولت . است

نجد، ساکنمرکزيهدر انطباق با منافع طبقصرفا اداري و -ا در معناي حقوقیتنهوحدت ملی 
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عربستان «کارگیري ترکیب واژگان هبسیاري از مردم با امتناع از بحدي که به. جاري است
.)1384،فولر و فرانکه(کنند استفاده میکشورشان برايعنوان عربستان یا پادشاهی را،»سعودي
و صرفا به صورت شخصی قابل نیستمورد تایید رسمیدر عربستانعنوان مذهبتشیع به

از آنهاو براي طرد دانندمیترها خطرناكاز صهیونیستراشیعیانوهابیعلماي. تحمل است
ورود به با محرومیت آنان ازها علیه شیعیان همچنین تبعیض.کننداستفاده می1اصل تکفیر

فردریک وهري پژوهشگر مسائل . )Ibrahim, 2006: 7-8(یابدتحقق میمناصب حکومتی
در مجله فارن پالیسی با اشاره به وضعیت شیعیان عربستان در 2014اي به سال خاورمیانه در مقاله

دهند و این ن ادامه میدوستان واشنگتن در ریاض به ستم بر شیعیا«: نویسداثناي بهار عربی می
با آن ) استان شرقی غنی نفتی(اولین چیزي که در عوامیه . وضع در حال تبدیل به فاجعه است

هاي داخلی عربستان تقریبا در تمامی گرایی در سیاستفرقه. ... مواجه شدم میزان باالي فقر بود
ها و تضاد با شیعیان امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادي نهادینه شده که با وجود غلبه سلفی

طلبد که دولت آمریکا فشار بیشتري بر ریاض این وضعیت می. ... روداحتمال بهبود آن نمی
هاي برابر براي اقشار جامعه وارد سازد جهت اصالحات سیاسی، اقتصادي و ایجاد فرصت

)Wehrey, 2014: 2-3(.
در ، نقش اصلی راعراقویژهبهخاورمیانهشیعیان درسیاسیقدرتانضمامبههااین محدودیت

فیصل رئیس سابق سرویس اطالعاتی عربستان در الترکی.ردعربستان دایشیعجامعه بیداري 
اند بر بسیاري از کشورها مسلط شیعیان امروزه توانسته«: عنوان کرد2014حاشیه اجالس داووس 

به زودي . خود چیره گردندهاي سیاسی تشکیل دهند، سالح تولید کنند و بر دشمنانشوند، گروه
از ولیدبن طالل. )4: 1392، اندیشکده راهبردي تبیین(»م ایستادیآشکارا در مقابل آنها خواه

اگر بیداري جامعه شیعه عراق مهار نشود، «: شاهزادگان بانفوذ سعودي نیز در مورد عراق گفت
منطقه را دگرگون خواهد شود و تمامتبدیل به بمب ساعتی روزشمار همانند انقالب اسالمی می

بیانیه عراق در برانگیختن شیعیان سعودي،تاثیر تحوالتیک . )Guzansky, 2011: 91(» نمود
قابل با دولت، تنهادنشیعیان ضمن تاکید بر وفاداري به کشور و کناراست که در آن»یاران ملت«

هر چند . )65: 1390درخشه و جمیري، (شدند و استیفاي حقوق خودخواهان ایجاد اصالحات
هاي سال ورود چند شیعه به نهادهاي حاکم، انتخابات شهرداريماننداقدامات مقطعیدولت
اما نشین را به اجرا گذاشت،هشیعق در مناط2010بعد از مدتاي کوتاههاي توسعهو طرح2006

ق و عراسازياسیویژه دموکرهاي دهه اخیر خاورمیانه بهتالطمواستمرار تبعیض، فقر گسترده
.تحوالت موسوم به بهار عربی تاثیر بسزایی در برانگیختگی شیعیان عربستان دارد

1. Excommunication
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گسترش ژئوپلیتیک شیعی و رقابت با ایران- ب
بر انقدرت تاثیرگذاري جامعه شیعییک مسئله عمدههاي شیعی،در تحلیل تاثیر نهضت

تثبیتیک دهه اخیر  در رقابت برايدر. استالمللمنطقه و بینسطوح و تحوالت هاسیاست
یعربهايدولتنخست، رقابت ایران و. استتمیزقابل ، دو جبههدر عراقنفوذهايحوزه

بنابراین .)157: 1387برزگر، (ب اعرای میاندوم، رقابت درون. چون عربستان، مصر و اردن
به عبارتی، . بوده استارتقاء وزن ژئوپلیتیکی ایران در سیاست خارجی عربستان بسیار موثر

میزان کل .دکنمیتصورنفوذ ایراندامنهافزایشراجایگاه شیعیانگونه رشدهرریاض
درصد از کل جمعیت مسلمانان 10-13یعنی میلیون نفر160- 200حدودجهانیانجمعیت شیع

درصد، بیشترین جمیت شیعی را دارد90در حوزه خلیج فارس ایران با بیش از است،
)Pewforum, 2009: 3-4( نشین کشورهاي شیعهدر مناطقنیزمنابع نفت دنیادرصد58و حدود

ها به همراهواقعیتاین ).Leigh, 2008: 3(قرار داردایران، عراق، عربستان، کویت و امارات
منطقه را به نفع ایران ژئوپلیتیک،عراقیی چونکشورهان درشیعیارشد خودآگاهی سیاسی

سیاست خارجی ایران، به این عنصر در پیوستگی مذهب و منافع ملی ایران. رده استمتحول ک
تحول جامعه شیعی در عراق را باید عامل شتابزاي رشد بنابراین. محوریت بخشیده است

عنوان تنها دموکراسیایران بههوجهدموکراتیک شیعیان سراسر این منطقه دانست که به ارتقاء
).Galen carpenter, 2013: 5-9(شود منجر میخلیج فارسموجود در

هاي هویتی عربستان سعودينگارهتحلیل ا
هاي آن در قالبهویتیيهامولفهاست که هویتیيدر خاورمیانه نمونه بارز کشورعربستان 
برخورداري از ذخایر عظیم(يخیزنفتو، نظام سلطنتی، اسالم وهابی)عربیت(هویت عربی

.داشته استمنطقهاین کشور در بستردر سیاست خارجیابل انکاريغیرقنقش )نفتی

)عربیت(هویت عربی -الف
مبتنی برعربیت و ساختار اجتماعی. دهنده اساسی هویت کشور را تشکیل میونژاد و زبان وج

هسته اصلی ،کشور، تبار و پیوند نسبی مشترکی دارنداین احساس که جمعیتوگراییقبیله
دانند که در در واقع مردم عربستان خود را متعلق به ملت عرب می. استعربستانتماعیاجهویت

به عربیت.)83: 1391مقدم، منصوري(پهنه جغرافیایی خاورمیانه و شمال آفریقا گسترده شده است 
به عنوان نوعی پان عربیسم. استتفاوتمعربیسم پانبا مفاهیمی چونعربستانعنوان مولفه هویتی
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سعوديرهبرانکه مطرح بود 1960- 1980در مصر و عراق دربخش اجتماعیایدئولوژي انسجام
دانستندمیموجودیت کشوربراي، آن را خطريلیسیاسی و منافع مماهیت ساختارر اساسب
)Altoraifi, 2012: 117( . حفظ هویت، فرهنگ ومترادف با نظم عربی دید ریاض ازهویت عربی

پیکره جهان عرب را بر مبناي تعامالت عربی و سامانه سیاسی و ،این نظم. ستاو سنت عربی
با مذهب سنی آنهویت عربی ترادفاساسینکته. کندتعریف مییایدئولوژیک کشورهاي عرب

یابدمیمعنا مذهبسنیعربترتیبات منطقه عربی عمدتا حول کشورهايو در آناست
و اسالمیت،به عنوان مهد عربیتکند خود رااره تالش میریاض همو.)129: 1389ابراهیمی، (

همقدمراوحدت عربیبر همین اساس،.معرفی کند)سنی(اسالم و هویت عربی عرصه پیوند
تاسیس اتحادیه عرب، رقابت با عربستان برايتالش. داند و بر آن تاکید داردمیوحدت اسالمی

ل و ایفاي نقش میانجی در جهان عرب از توافقنامه یئعراق در جانشینی مصر پس از صلح با اسرا
آقایی و (شوددر همین راستا ارزیابی می،2007تا توافقنامه مکه در سال 1989طائف در سال 

.)4: 1389احمدیان، 

اسالم وهابی- ب
از عربستان. دین از منزلت باالیی برخوردار است،بخش هر جامعههاي هویتمولفهمیاندر 

کز معنوي و ابه عنوان مر) مکه و مدینه(لین پذیراي اسالم و دربرگیرنده حرمین شریفین اوطرفی
گیري حکومت هابی نقش اصلی را در شکلاز طرف دیگر اسالم واست و جغرافیایی جهان اسالم

ین هویت متمایز عربستان به نحو بارز به دلیل مقام نابراب. داشته است1920نوین این کشور در 
دولت عربستان . )286- 287: 1370درایسدل و بلیک، (استت که به اسالم داده شدهشامخی اس

وهابیت که در حجاز به عنوان مذهب .شودهاي دین اسالم، دولت وهابی شناخته میاز میان شاخه
. گذاري شدپایه) م1702- 1782/ش.ه1115- 1201(بن عبدالوهاب اتوسط محمدپذیرفته شده، 

در شود، میبه آنان داده)ها و اروپاییانفارس(عمدتا توسط مخالفانوهابیت عنوانی است که
و پیرو » محمدیت«مذهب خود را ،»یکتاپرستان«حالی که پیروان این مذهب، خود را الموحدون 

- 728(تیمیه ابنوهابیتتئوریسین بزرگ.)92: 1388حلبی، (دانند مییحنبلسنیمذهب
که داندرا مرتد میهااعراب و فارسگروهی ازد،باب جهاخود در آثار، است که در )ش661

هستند که اگر به ) منهاارومسیحیان(واقعی نها بدتر از کافراناند، آماندههاي کفرآمیز خودراهر ب
.)Ibn taymiyyah, 2001: 9(، باید کشته شوندرجوع نکننداسالم

به امامت و اصل عصمت و انکار وهابیت از زمان پیدایش به دالیلی چون اعتقاد شیعه
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بیشترین هجمه خود را )Meijer, 2009: 11(مشروعیت سه تن از خلفاي بعد از پیامبر اسالم 
از سوي شیعه را مورد ) ع(زیارت قبور معصومیناینان خاصه رسم.متوجه شیعه کرده است

و سایر مقدسات،) ص(امبر منع توسل به پی. کنندمیپرستیبتو از آن تعبیر بهانتقاد قرار داده
دادن دایره شرك به هر چیز جدید، تکیه بر ظواهر قرآن و بازگشت به مخالفت با عقل، وسعت

تلقی نکته محوري در اینجا. )148: 1386موثقی، (اعتقادات آنها است دیگراز سلف صالح
اس آن کلمه توحید مد نظر وهابیت توحید عبادي است که بر اس. خاص وهابیون از توحید است

است و » اهللا«بیانگر آن است که تنها موجودي که باید عبادت و پرستش شود، » ال اله اال اهللا«
تفاوت پیروان وهابیت با سایر مسلمانان در این است که آنها . عبادت غیر او شرك است

برنجکار، (کنند مواردي چون طلب شفاعت از غیر خدا را شرك دانسته و آن را انکار می
تیمیه نیز کسانی که به این عبدالوهاب و ابندر نظر فقهاي وهابی چون ابن).147-146: 1391

فواد . )Meijer, 2009: 5(تلقی از توحید معتقد نیستند، باید تکفیر شوند و  با آنها جهاد شود 
درباره تکفیر مخالفان از سوي وهابیت » شیعیان عربستان سعودي«ابراهیم در بخشی از کتاب 

رود، اما آنان این اصل ها به شمار میاصل تکفیر هر چند نقطه ضعف وهابی«: نویسدستان میعرب
» کنندها مانند شیعیان استفاده میدانند و از آن در مقابل غیروهابیرا سرمنشا مشروعیت خود می

)Ibrahim, 2006: 20( .و رقیب وهابیت است که در ابعاد داخلیتشیعانگارانه، از منظر سازه
.اي رویکرد عربستان را تحت تحت تاثیر قرار داده استمنطقه

شیخ عبدالوهاب تحت عناوین کلی مانند مبارزه با بدعت و خرافه در اسالم و بازگشت به 
-اي با ابنم پیمان دو طرفه1746نامید، موفق شد در سال هاي واقعی و حقیقی میآنچه او سنت

هاي نظامی و تصرف سایر بالد وستن دیگر قبایل، به پیشروياین پیمان با پی. سعود منعقد نماید
به عبارتی، تحت پوشش جهاد در راه خدا و مبارزه با . سعود منجر شداطراف نجد از سوي ابن

شرك که دعوت وهابیت مدعی آن بود، قدرت سیاسی و نظامی ابن سعود نیز مشروعیت و 
امیل عربستان، نقش حیشکتابتداي زامشخصابیتهاو). 146: 1386موثقی، (گسترش یافت 

براي مدرنیکی از ابزارهاي دولتدر واقع .دکردولت واحد را ایفا تشکیلایدئولوژیک در 
1920در دهه . ه استیافتترا در وهابیآناست که عربستان » حمایت ایدئولوژیک«بقا نیاز به 
قبایل و مقامات مذهبی سایراد باضرورت اتح،ایجاد دولت توانابراي»پدر عربستان«عبدالعزیز 

ایدئولوژیک براي انقیاد قبایلینیاز به توجیه؛به وضوح دریافتکه ويآنچه.درك کردرا
در اینجا . بود که از طریق دخیل نمودن رهبران وهابی در سیستم حکومت به وجود آمددیگر

واقع رهبران وهابی براي در. مد نظر استدو بعد کنش اجتماعی و ساختار معناییهر هویت در 
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همکاري با یکدیگر براي منافع قبیله خود، ضرورت برايحفظ هویت اسالمی و عبدالعزیز 
.)22- 23: 1388دهشیار، (دولت واحد را در سرزمین عربستان دریافتندتشکیل

نقش مهمی در گسترش وهابیت در عربستان ایفا 1973و بحران نفتی 1950حوادث دهه 
اي، به صورت اي و حاشیهایطی را فراهم کردند تا وهابیت از جنبشی فقهی، ناحیهنمودند و شر

سبک زندگی، جنبش هاي هویتی، سیاسی و شبکه هاي جهادي تندرو به جهان مدرن راه یابد 
)Meijer, 2009: 8( .ورهبران وهابی نقش موثري در نظارت بر عملکرد خاندان حاکمامروزه

درنظرگرفتن عقاید ملزم بهنیز خود راحکام سعودي.دارندکشور حفظ وفاق اجتماعی
مناصب اصلی مذهبی مانند مفتی کل، دانند ومی» آل شیخ«بن عبدالوهاب ابازماندگان محمد

نیز به دست آنان ارشاد و ریاست مجلس مشورتی،هاي امور اسالمی، اوقاف، تبلیغوزارتخانه
علماي مذهبی، بنیادهاي دینی، ون شاملوهابیینهمچن. )805: 1388نادري، (ستاسپرده شده

نفوذ در سیاست خارجی عربستان هستندهاي ذياز گروهمدارس علوم دینی وهابی و مساجد،
نسب، نادري(تاثیر دارندسیاست خارجیبرها و نشریات وابستهها، خطابهکه از طریق خطبه

1389 :323(.

سلطنتیساختار سیاسی- پ
ونت . کشورها استهویتیهايمولفهترین از اساسینظام سیاسی،انگارانسازهاز دیدگاه 

داراي کارکردي اساسی در سیاست ،به عنوان یک شاخصه هویتیراسیاسی کشورساختار
،یک بخش مهم سیاست خارجیاز این نظردر واقع.)326: 1384ونت، (داندمیخارجی

هاي تمایز در نیل به زمینهآنهدف است که یسیاست داخلاتمعطوف به ماهیت و تاثیر
شود که تمایز یک دولت به عنوان متذکر مینیزاسمیترویس .ستاهاسیاست خارجی دولت

تواند در سیاست تواند یا نمیدموکراتیک به منزله آن است که این دولت می- دولتی مثال لیبرال
وضوحبهتواندبراي مثال نمی. شدخاصی داشته یا نداشته باهايو اولویتخارجی اهداف

ها قرار کنشگران تحت حاکمیت زبان، قواعد و گزینه. حقوق بشري اتخاذ کندضدمواضعی
ماقبل اجتماعی نیست که هویت آن تنها از طریق تعامل با سایر دول شکل ايدارند و دولت داده

گذارد و بر نقش ز باز میگیرد، بلکه جا را براي برساختن اجتماعی سیاست خارجی از داخل نی
.)932-933: 1382هادیان، (داردهویت اجتماعی برخاسته از داخل نیز تاکید

سلطنتی مبتنی بر اجماع عام خاندان حاکم، نهاد مذهب و اشخاص، ساختار سیاسی عربستان
. ساختار دو گونه نهاد رسمی و غیررسمی وجود دارداین در . استدیگرها و گروه هاي خاندان
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ي هاشورانهادهاي غیررسمیووزراء ،نهادهاي رسمی پادشاه، قواي مقننه، مجریه و قضائیه
پادشاه، رئیس .شودرا شامل میرهبران مذهبیوترین قبایلمهم،بیعتو 1خاندان حاکم

گونه خاصی از تفکیک قوا.است2ارئیس قوه مجریه و مرجع تمامی قو،وزیرحکومت، نخست
هاي سیاسی و جایگزینی اجماع در سنتچون هایید دارد که محدودیتوجودر این ساختار 

. کندگرایی صرف را بر پادشاه اعمال میجاي ایدئولوژيه مند از ایدئولوژي بگرایی بهرهعمل
نیز ... و آداب و رسوم،مذهب و علماي دینی، عرفمانندهاي قدرت خارج از سلطنت قطب

نیز پادشاه سیاست خارجیدر حوزه .)804: 1388نادري، (کنندقدرت پادشاه را کنترل می
پادشاهپس از. شودو تصمیمات مستقیما با نظر وي اتخاذ میرا در اختیار دارد محورينقش

شاهزادگان، شوراي . ی قرار داردوزیر و فرمانده گارد سلطنتبه عنوان معاون نخستولیعهد
غیرمستقیم در سیاست طورهبی نیز بهمذعلماي وخاندان، هیئت وزیران، مجلس مشورتی

گیري در شرایط محرمانگی حکومت، فقدان قدرت تصمیمدر مجموع.خارجی نقش دارند
مانند نهادهاي جامعه مدنیموثر نهادهاي دولتی در ابعاد داخلی و خارجی و ممنوعیت فعالیت 

تی جریان دارد و نخانواده سلطهاي سیاسی، قدرت و حکومت عمدتا پیراموناحزاب و گروه
مهمترین گام به سوي دموکراسی و بخشی از گفتمان ي عمومی به عنوان نظام مراجعه به آرا

نسب، نادري؛ Salem, 2010: 17-18(مواجه استبا چالشعربستاندرهادولتبخش مشروعیت
1389 :323 -322.(

خیز بودننفت- ت
آمدهاي حاصل ازدر.عربستان استیتهویولفه دیگرمنفتی،برخورداري از منابع سرشار 

به . المللی استریاض در عرصه بینسیاست خارجیاصلی تحرك اساسیعاملفروش نفت
گذاري باالیی زمینه نفوذ، از کشورهاوام به سایربوسیله این درآمدها و اعطايعالوه، عربستان

-برآورد مییلیارد بشکهم264حدود منابع نفتی عربستان. ها برخوردار استکشوردر برخی از

نیمی از آن، از بیش ازو صدورمیلیون بشکه در روز 10بیش ازبا ظرفیت تولیدریاض .شود
نیمی از ظرفیت تولید عربستان. )Ergo, 2012: 4(استصادرکنندگان نفت جهانبزرگترین

افزایش تولید متغییروابسته به یداها شدثبات قیمتبه این واسطه. را در اختیار داردمازاد جهان
تامین منافع سیاسی و براياز این حربهعربستان بارها. )55: 1392دهشیار، (مازاد عربستان است

االسرء المالکهمجلس. 1
نامه حکومتی و قوانین مجلس شورا و مناطق ایالتی به ، ملک فهد در قالب فرامینی، قانونی را به نام نظام1992در سال . 2

نامه، دولت این نظام44مطابق اصل . معروف شد) االساسی للحکمنظام(نامه اساسی حاکمیت ه به نظامتصویب رساند ک
.شودعربستان بر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه استوار است و پادشاه مرجع تمامی قوا محسوب می
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هاي در دههمازادافزایش تولیدتصمیم عربستان بهبراي مثال. استفاده کرده استاقتصادي خود
. را در پی داشت، افت شدید بهاي جهانی نفت 2015و 1982- 1985ویژه به1980- 1990

به خوبی رابطه و نقش درآمدهاي نفتی با ماهیت دولت 1شاید بتوان گفت نظریه دولت رانتی
هاي مردمی سعود بر جامعه عربستان، مهار بسیاري از جنبشسعودي، چگونگی تداوم سلطه آل

، بر اساس این نظریه. دهدمنطقه و ممانعت از اصالحات دموکراتیک در داخل را توضیح می
سازد تا از طریق درآمدهاي سرشار دولت سعودي از منابع انحصاري نفت، این دولت را قادر می

اجتماعی شود و به -هاي سیاسیکاهش نرخ مالیات و افزایش رفاه عمومی، مانع تشکیل گروه
- 164: 1394سمیعی و رجایی، (این ترتیب فشار براي اصالحات دموکراتیک را کنترل نماید 

هاي وهابی و ارزشویژه تقویتت و بهمشروعیکسب از ثروت نفتی برايریاض ). 163
حفظ هرگاههاسالطول ایندرعربستان .کندنیز استفاده میدر منطقهخودکارانهمحافظه

هاي مالی و ارزشی خود را براي حفظ یابد، تمام سرمایهخود میبه نفعمعادالت سنتی قدرت را
ايمنطقهها و منافعارزشبر ضدمثل سوریهکشوريهر گاهو)حرینمانند ب(گیردآن بکار می

.)62-64: 1392دهشیار، (آیدصدد نابودي آن برمی، درداردگام برمیآن

هاي هویتی در سیاست خارجی عربستان در قبال عراق جدیدنقش انگاره
هویت عربی و تالش براي حفظ عربیت عراق-الف

باید گفت که با تشکیل هویت عربیبستان در عراق بر مبنايسیاست خارجی عردر تحلیل
به عبارتی، .بیندبا اکثریت شیعیان، عربستان هویت عربی عراق را از دست رفته میدولت جدید

از آنجا که نظم .داندمیریختن نظم عربی منطقههمموجب برجدید عراق رادولت ریاض
این نظم را با ، ورود عراق شیعیاستسنی- ربیعربی به مثابه حفظ هویت، فرهنگ و سنت ع

روابطسازيشرط عادي«:نویسداالوسط میروزنامه الشرق. استی مواجه کردهبحران مفهوم
این .)130: 1389ابراهیمی، (»اعراب با نظام شیعی عراق تنها در حفظ عربیت این کشور است

. تر شدپررنگجدیدقانون اساسیق در تقابل گفتمانی با ابهام موجود در مورد هویت عربی عرا
،عربی است؟ در متن قانون اساسیيدر این سند به روشنی مشخص نیست که آیا عراق کشور

به این اما؛ملت عراق بخشی از امت اسالمی و عضو موسس اتحادیه عرب معرفی شده است
اطعیت بیان نشده با قعراقهویت عربی ،دانندها خود را عرب نمیاز عراقییدلیل که بخش

مقدمه ،عربی در عربیت بخش مهمی از ملت عراق تردید ندارندهايکشوردر حالی که.است

نها بر اساس صادرات مواد خام باشد، درصد از درآمد آ40هایی که به طور معمول حداقل بر اساس این نظریه به دولت. 1
.شوددولت رانتیز گفته می
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از عراق به عنوان 3ماده در از طرف دیگر . داردتاکیدالنهرینی عراققانون اساسی بر هویت بین
جزئی از ملت آنمردم عربیاد شده کهايچندقومی، چندمذهبی و چندفرقهيکشور
در حالی که در قوانین گذشته همواره از ملت عراق به عنوان بخشی از ملت عرب یاد . اندعرب

ضعیف فرهنگی را که هرچندقانون اساسی جدید عوامل،ب سنیااز نظر اعربنابراین،.شدمی
: 1386ازغندي و کرمی، (گیردنادیده میرساند،میتاکنون به حفظ یکپارچگی عراق یاري

شده است که اهم آن عربستانها از سوياین مسئله، باعث اتخاذ برخی سیاستوجود .)23
:عبارتند از

هاي سنیحمایت از گروه
حمایت از .را موجب شده استهااز سنیریاضحمایتسنی در عراق،-تحقق نظم عربی

حزب اسالمی، شوراي روحانیون مسلمان و شوراي گفتگوي ملی عراق و ی چونهاي سنگروه
. )133:1389ابراهیمی،(است راستااینستفاده از آنها به عنوان اهرم فشار علیه دولت شیعی در ا

اولویت هویت عربی بر هویت ، چرا کهحزب بعث استاقدام دیگر سعودي حمایت از اعضاي
دوره درهاکاهش نقش سنی. بودباعرااکثر ث، خوشایندحاکمیت حزب بعقومی در دوره
-رنگافزایش قدرت رقباي شیعه و کرد، احساس جدایی و سازي وموکراسیجدید توام با د

اعطاي کمک صد میلیون دالري . تقویت کرده استراعربجهانپیوندهاي عراق باباختن
در هاي ضدایرانی عراقاز چهرهوشیعه سکوالرانمدارسیاستازعربستان به ایاد عالوي

راستاي جذب هر چه درمی رئیس سابق حزب اسالمیهاشالطارقو حمایت از2010انتخابات 
.)Cordesman & Khazai, 2014: 31-37(ها در بدنه دولت بوده است بیشتر سنی

ایرانعمق استراتژیکبسیج اعراب علیه
اي از نظر عربستان به معنی افزایش نقش منطقهانشیعیتقویتو)سنی(یت عربی تضعیف هو

کننده الگوي رفتاري عربستان در تحوالت منطقه، موضوع تعیینیک به طور کلی . ایران است
، هاي تجارت جهانیالقاعده به برجتحمال. استایران ضریب نفوذو استراتژیکعمق

در مذهبی هايجنگهاي تکفیري وجریانگیرياوجتحوالت موسوم به بهار عربی و نهایتا
رفتن نقش برخی این نابسامانی موجب از دست.اندثباتی کرده، خاورمیانه را دستخوش بیمنطقه

لذا، . شده استمنطقهقدرتدر بازيبرجستگی نقش ایرانوبازیگران قدیمی چون عربستان
یکی از اند که در آن راندهگیري در خاورمیانه سخنشکلبسیاري از نظم جدید درحال
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ضریب .استکشورها ضریب نفوذ کننده نقش و سهم کشورها، مشخصهايترین مولفهمهم
ها به ادامه عمل یا اي براي وادارساختن سایر دولتهاي منطقهنفوذ، به معناي کوشش قدرت

اي، به رابطه با قدرت منطقهدر 1استفان شرم.شودسیاستی در راستاي منافع خود تعریف می
قشی و پذیرش در کنار منابع قدرت، از منابع نو ) 27/10/1393رضاخواه، (مسأله نفوذ پرداخته

2دایویند استرو. راندسخن مینیزاياي اعمال قدرت و نفوذ واقعی از سوي قدرت منطقهمنطقه

داندمیاينظر سیاسی نیز داشتن نفوذ باال در امور منطقه را از شرایط قدرت منطقهدیگر صاحب
(Osterud, 1992: 2-3).
آفرینـی ایـران در عـراق، لبنـان، یمـن و      اي و نقـش ا توجه به تحـوالت منطقـه  در شرایط کنونی 

نفـوذ ایـران  ضریبارزیابی البته.ه استمسأله ضریب نفوذ ایران بسیار مورد توجه قرار گرفت،سوریه
دنبال ضدیت با آن هسـتند، موضـوعی اسـت کـه از     به» هالل شیعی«که اعراب با اصطالحاتی چون

:وزیـر خارجـه سـابق کـه    فیصـل عود السـ سران سعودي ماننداتاظهاریک دهه قبل مطرح است و
دلیـل بـه   بیتمام این کشورهمه ما با ایران جنگیدیم تا اجازه ندهیم عراق را اشغال کند، اما اکنون «

ایـن تکـرار بـه حـدي کـه    ). Reimann, 2016: 3(، در این چـارچوب اسـت   »شده استایران تقدیم
و لبنـان  اردنچـون ر کشـورهایی هـاي خـود د  دولـت تقویت احساس ضدیت شـیعیان بـا   بهسخنان

در نشست مشـترك بـا جـان کـري همتـاي امریکـایی       2015فیصل در ابتداي سال . منجر شده است
ایـران در پـی اشـغال    « : خود نیز در جواب سوالی در رابطه با رویکرد ایران به تحوالت منطقه گفت

ماننـد عـراق در   تمامی کشورها است و موضوع جنگ یـا صـلح در تمـامی کشـورهاي ایـن منطقـه      
همچنـین وي در جـواب ســوالی کـه چـرا تــاکنون ایـران کشـور حــامی       . دسـت ایـران افتـاده اســت   

رغم دخالت ایـران در امـور برخـی کشـورهاي عـرب، امـا ایـن        به: تروریسم معرفی نشده، پاسخ داد
مـا امیـدواریم پـیش از وخامـت روابـط ایـران و کشـورهاي        . مانـد کشور همچنان همسایه بـاقی مـی  

).Susris3, 2015: 7(مسایه، این کشور به بهبود روابطش با سایر کشورهاي منطقه توجه نشان دهد ه

اسالم وهابی-ب
سیر فضاي هابزي در تقابل شیعه و سنیتف

هاي سکوالر غربی، نقش مذهب را در هر چند مطالعات آکادمیک بر مبناي برداشت
گیرند، اما باید توجه داشت که مذهب میالملل و سیاست خارجی نادیدهموضوعات روابط بین

تواند به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها در جهت دستیابی به اهداف مورد استفاده قرار می
5. Stefan Schirm.
6. Qyvind Osterrud.
7.  Saudi-US Relations Information Service.
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ویژه جلوه ضدشیعی آن را نیز ههاي وهابیت بدر این راستا اندیشه. )Seiple, 2009: 1-2(گیرد 
این جریان طیف افراطی . ستان در نظر گرفتتوان به عنوان ابزار قدرتمند سیاست خارجی عربمی

، زرقاويدر آراي افرادي چون تصویرسازي ضدشیعید وخوانتشیع را دین خود ساخته می
،دشمنوي با ارزیابی شیعیان به عنوان مهمترین. خوردنیز به چشم میفرمانده سابق القاعده عراق

هدف قرار دهیم، آنها نیز تحریک راشیعیاناگر ما عمق دینی، سیاسی و نظامی«: گویدمی
نباید البته.)105: 1389سیدنژاد، (» دهندنشان میهایگري خود را به سنشوند و خوي وحشیمی

ها جنبشی بزرگ هستند سلفی. جریان تکفیر و جریان سلفی در جهان اسالم را مترادف پنداشت
این گروه چنانکه . بعد از اوستو خلفاي) ص(هاي پیامبر شان بازگشت به شیوهکه عقیده اصلی

آنها کشتار . کار و بنیادگرا هستندرحم و خشن نیستند، بلکه فقط محافظهشود، بیتصور می
اند که هاي تکفیريتنها مردمی که به این امر معتقدند، سلفی. دانندگناه را مجاز نمیهاي بیانسان

)114- 115: 1388آبادي، زاده فتحاسعب(اقلیت بسیار کوچکی در بین جنبش بزرگ سلفی هستند 
.کنندو از اصل تکفیر در برابر مخالفان استفاده می

تا 1216هاي در فاصله سال.دسابقه تاریخی دارعراقشیعیانهسعود بآلووهابیونحمالت
: 1386موثقی، (قرار گرفت آنانکربال و نجف چندین بار مورد هجومهايق، شهر.ه1225

ما این فرقه از ابتداي قرن حاضر با دو موضوع حضور نیروهاي غربی و ارتقاي ا.)149-148
حضور فزاینده نیروهاي غربی به ویژه امریکا بعد از .جایگاه شیعیان در منطقه مواجه بوده است

هاي حضور این نیروها با واکنش. باشدبرانگیز براي وهابیت می، نخستین مسئله چالش2003سال 
و تحریک حس الدن در قالب فتاواي مذهبیبنبرخی مانند اسامه. ن همراه بودمتفاوت وهابیو

پرداخته تجاوز به اسالمبه خاورمیانه در چارچوبتهاجم غربمذهبی مردم منطقه، به ارزیابی
-Kirdar, 2011:5(ها تهییج کردند با غربیمبارزه مسلحانهبه رفتن به عراق و راو اقشار مختلف

ستیزي علماي وهابی و جلب رهه دولت عربستان درصدد برآمد با بیداري حس شیعهدر این ب. )6
روابط دوجانبه با امریکا و سران وهابی را ازنذهتوجه آنها به ارتقاء وضعیت شیعیان در عراق، 
. (Riedel & Saab, 2008: 9)حضور نیروهاي غربی در منطقه منحرف سازد

در دسامبر . اي وهابیون به سمت دولت عراق تغییر کردجریان فتاو2005در واقع از سال 
وهشت تن از علماي مدارس دینی عربستان، در پیامی اینترنتی از همه مسلمانان سنی در ، سی2006

بنا به .هاي سنی در عراق در درگیري با شیعیان پشتیبانی نمایندکه از گروهجهان تقاضا کردند
، خطر شیعیان براي اسالم محرك این حرکتلماي سعوديالبرك، از عاعتقاد شیخ عبدالرحمن

عراق به پهنه با ادامه این روند، . )Gause, 2007: 3(از خطر مسیحیان و یهودیان نیز بیشتر است 
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و عربستان براي ناکارآمدساختن دولت عراق بهتبدیل شداقدامات تروریستی افراطیوسیع
القاعده در ،االسالمانصار،سازمان القاعده عراقون هاي افراطی چاي از گروهمجموعهحمایت از

و داعش ارتش اسالمی،المصريهاي ابوحفضین، مجلس شوراي مجاهدین، گروهذسرزمین راف
شود تا مواضع علماي بنابراین، تسلط دولت بر نهاد مذهب در عربستان باعث می. روي آورد

هاي اعضاي فعال گروهازبسیاري. تخاذ شوداي ضدشیعی عربستان امذهبی همگام با راهبرد منطقه
نفر برآورد شده هزار 5حدود هستند که در یک بررسی تعدادشانسعوديهتبعتروریستی عراق

طبق آمار مشخصا در گروه داعش بیشترین تعداد حمالت . )Hegghammer, 2007: 10-15(است
نفر پس از تونس بیشترین 2500شود و اتباع این کشور با ها انجام میانتحاري توسط سعودي

ها اي، ابزار سعوديوهابیت در بعد منطقه). 167و 159: 1393توکلی، (دهند تعداد را تشکیل می
و )Pewforum, 2013: 2(میلیون شیعه20عراق با بیش از . علیه افزایش ضریب نفوذ ایران است

که )Barzegar, 2010: 177(اي ایران است وجود اتصاالت تاریخی، جبهه اول سیاست منطقه
.گري در عراق درصدد مقابله با آن استهاي وهابیعربستان با حمایت از اندیشه

در حمایت از امریکاجنگ نیابتیاسالم وهابی و 
احیاي موازنه «جمعی از متخصصان خاورمیانه در ابتداي دولت اوباما، در پژوهشی با عنوان 

هاي گوناگون جلوگیري بر راهتاکید، ضمن»جمهور آیندهاي براي رئیساستراتژي خاورمیانه
هاي از درگیريامریکارا دوريي مطلوبهااي ایران، یکی از سیاستاز هژمونی منطقه

بر این اساس و با ناکامی استراتژي خاورمیانه ).Hass and Indyik, 2009: 1-3(دانستند ايمنطقه
وریه، خروج تدریجی نیروهاي امریکا از منطقه در بزرگ و سیاست تغییر رژیم در ایران و س

هاي بعد از تحوالت موسوم به بهار عربی، اوباما در پی مقابله با دولت. دستور قرار گرفت
اي به کشورهاي دیگري گونه مرحلهاین فرآیند از مصر و تونس آغاز شد و به. اقتدارگرا برآمد

ست مقاومت در برابر تهدیدات ژئوپلیتیکی که داراي ساختار قدرت رادیکال بوده و از سیا
جانبه، به واگذاري سیاست حضور همهدر واقع از این مقطع. گیرند، منتقل شدآمریکا بهره می

بر تامین در واقع، عربستان عالوه.نقش نیابتی به کشورهاي متحدي چون عربستان تبدیل شد
به . اي جدید را نیز برعهده دارددیدات منطقهمنابع انرژي، به نیابت از آمریکا، وظیفه مقابله با ته

عربستان مانند گذشته با اجتناب از نقش هژمون، نقش همکار هژمون را در اتحاد عبارتی، 
1980سابقه منازعه نیابتی در سیاست خارجی امریکا به دهه .کنداعراب سنی علیه ایران ایفا می

هاي شبه نظامی، ماعی، سازماندهی گروهگردد که با بسیج نیروهاي اجتعلیه شوروي باز می
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). 3- 9: 1392متقی و پوستینچی، (گیرد ی انجام میهاي فروملاي و گروهمنطقهکارگزاران
اي ترسیم استراتژي منطقهبافریدمن،جرج اندیشکده استراتفور نیز طی گزارشی به قلم 

هاي وي نظامی اصلی در درگیريعنوان نیرمریکا از ایفاي نقش بهه افاصلستارخوا،مریکااجدید 
از . گذارداي میهاي منطقهبار عمده جنگ را به دوش قدرتامریکابا این کار. اي شدمنطقه

برخی عملیاتتا ندپیشرفته، اکنون قادرهايافزارها خرید جنگ، اعراب پس از سالامریکادید
جدید امریکا که بر استراتژي،یدمنفراز نظر. دنانجام برساننسبتاً پیچیده را حداقل در یمن به

چرا که هدف نه پشتیبانی از قدرت ؛پیچیده استهمواره،کندتوازن قدرت تمرکز میحفظ
به عبارت .(Friedman, 2012: 3-5)توازن میان چند قدرت است حفظاي خاص، بلکه منطقه

در خاورمیانه هاي سیاسی موجودگرایشکندنه جدیدي از قدرت است که تالش میدیگر، گو
بسیار موثرتر ،اطمینان دارد که تهدید به استفاده از قدرتامریکا.کار گیردهرا مطابق میل خود ب

).2- 1394:3دباشی، (از اعمال قدرت است
اي ایران، همکـاري هژمونیـک بـا امریکـا     بنابراین، یک راهبرد عربستان براي مهار قدرت منطقه

هاي فکر غربی پیرامـون رابطـه ایـران و    هاي مهمترین اتاقب گزارشاغل. استایفاي نقش نیابتیدر 
Valbjrn)(اي منطقه»جنگ سرد«درعالوه بر اشاره به درگیري دو کشور، در دهه گذشتهعربستان

& Bank, 2011: 1-2   انـد ردهیـاد کـ  نیـز  آنهـا از یک جنگ نیابتی تمام عیار در منـاطق تحـت نفـوذ
(Gausse, 2014: 2) .جدیدي که در منطقـه رخ داده اسـت،   این منازعه و کشمکش، معنی کهبدین

مریکـا اسـت کـه توسـط عربسـتان صـورت       اایـران و  بـین  بلکه منازعـه  ،میان عربستان و ایران نیست
دشـمن جنـگ سـرد    عنوانبهایرانضمن ارزیابی ، 2008می 14توماس فریدمن، در مقاله .گیردمی

عنوان عوامـل نیـابتی   به ویژه عربستان،بهواشنگتنمتحدان عرب سنیاز، مریکا در خاورمیانهاجدید 
کـارگیري  نکتـه مهـم در اسـتراتژي نیـابتی، بـه     . )Friedman, 2008: 1(آمریکا در خاورمیانه نـام بـرد  

توان بخشـی از منازعـه گسـترش یابنـده در اهـداف راهبـردي       گرایی سلفی است که آن را میاسالم
گیـري از بنیـادگرایی اسـالمی بـراي     عربستان کـه سـابقه بهـره   . ر نظر گرفتسیاست امنیتی امریکا د

گرا در خاورمیانه مانند جنگ با شـوروي سـابق در   هاي چپمقابله با ناسیونالیسم، کمونیسم و جریان
امریکـا سـعی دارد از طریـق     . بـرد افغانستان را دارد ، در جنگ نیابتی کنونی نیز از این حربه بهره می

هــاي بعــد از اشــغال عــراق از قابلیــت ایــدئولوژیک و  ازي و تصــاعد بحــران، ماننــد ســالســبحــران
گذاري و انجام عملیـات انتحـاري علیـه شـیعیان بـه همـراه جـدال        ژئوپلیتیک عربستان در قالب بمب

متقـی  (بـرداري کنـد   اي ایران بهرهاي ایران، براي کنترل قدرت منطقههاي منطقهامنیتی علیه سیاست
).68: 1388؛ چامسکی و آشکار، 3- 5: 1390ینچی، و پوست
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)هویت سلطنتی(بحران مشروعیت عربستان -پ
خاصی رهايرفتاهاي ساختار سیاسی خویشها بر اساس ویژگیدولتانگارانسازهاز نظر 

گاه از یک بسیاري معتقدند عربستان از ابتداي تاسیس هیچ.دهندبروز میدر سیاست خارجی
زمامداران این کشور فارغ از شرایط حال حاضر . آمد برخوردار نبوده استنظم سیاسی کار

بر همین اساس منبع اصلی قدرت . ورزنداي و جهانی، بر اداره فردي جامعه اصرار میمنطقه
سعود و شاهزادگان طراز اول است سیاسی در تمام ارکان نظام، مبتنی بر سلطنت مطلقه آل

خواهانه همواره یک چالش اساسی دولت و حرکات دموکراسیاز این ر). 804: 1388نادري، (
بروس . گیر آن شده استهاي اخیر بیش از هر زمان دیگر گریباندر عربستان است که در سال

بهار عربی وضع را براي عربستان «: نویسددر این باره می1ریدل تحلیلگر اندیشکده بروکینگز
نی منطقه همچون مصر براي عربستان بدتر از هاي سدموکراسی در رژیم. بدتر ساخته است

دموکراسی داشته تواند ساختاري هرچند شبهاگر مصر می. دموکراسی در عراق شیعی است
در این چارچوب، از دید بسیاري عالوه بر پیشرفت). Riedel, 2016: 4(» باشد، چرا عربستان نه؟

چالش هايدنیاي مدرن، ریشهو آشنایی جوانان سعودي باوسایل ارتباط جمعی و اینترنت
ویژه در ارتباط با شیعیان را باید در تحوالت یک دهه پیش یک دهه گذشته ریاض بهمشروعیت

هاي اقتدارگراي در بین اکثریت رژیمعراقسازي دموکراسی در نهادینه. عراق جستجو کرد
.آیدیک معضل حاد امنیتی به حساب میعرب، براي عربستان

ر در زمینه انرژيکشورقابت دو -ت
دارابودن . عربستان استسیاست خارجیی موتور محرکهنفتعظیمذخایرثروت ناشی از 
، عربستان را به مازاد ظرفیت تولیدیشترینبوباالترین میزان تولیداستحصال،باالترین ذخایر قابل

نفت تاکید مسائلبرخی از پژوهشگراندر عین حال. بازیگر عمده عرصه انرژي تبدیل کرده است
ینده در آر ده سالگذاري دحجم عظیم سرمایهتحققورود عراق به بازار جهانی نفت وکهدارند

با فرض غلبه 2020عراق تا سال .کندجایگاه عربستان را با خطر مواجه می،این کشوریع نفتایصن
ستان را به عنوان جاي عربمیلیون بشکه در روز، 12هاي داخلی، با تولید بیش از بر چالش

زمان به عالوه کاهش  هم. )Ergo, 2012: 12-15(تولیدکننده نفت خواهد گرفت نبزرگتری
با کسري بودجه مواجه کرده 2015- 2016صادرات عربستان و قیمت جهانی نفت، ریاض را طی 

2بر اساس آمار موسسه . است
FGE2013- 2015هاي رغم افزایش سطح تولید، طی سال، ریاض به

1. Brookings Institution
2. Facts Global Energy
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جنوبی، تایلند، تایوان و چند کشور اروپاي در بازارهاي چین، افریقاي جنوبی، ایاالت متحده، کره
.)Raval, 2016, 2(غربی با کاهش صادرات مواجه است 

گیريتیجهن
پژوهش سعی در این .داشته استرا در پیتحوالت عراق نگرش مختلف کشورهاي منطقه

به واکاوي ها ویژه نقش هویت و انگاره، بهانگاريسازههاي نظریهبا استفاده از بصیرتشد 
-انگارهپاسخ داده شود کهسوالپرداخته و به اینسیاست خارجی عربستان در قبال عراق جدید

اساسی ؟ فرضیهدارندهاي هویتی چه نقشی در سیاست خارجی عربستان در قبال عراق جدید 
خارجی عربستان در سیاستگرایانه، مادي و واقعاین نوشتار این است که عالوه بر رویکردهاي 

اساس این مبنا بربر. تبیین کردنیز این کشورهاي هویتیتوان بر اساس انگارهمیراقبال عراق
به خیز بودنعربیت، اسالم وهابی، سیستم سلطنتی و نفتعربستان از قبیلهاي هویتیانگاره

دهد که سیاست خارجی عربستان ها نشان میسیبرر. تحلیل سیاست خارجی ریاض پرداخته شد
با ایرانايهاي منطقهرقابتتحت تاثیر دو موضوع کالن به قدرت رسیدن شیعیان ودر عراق
با به قدرت رسیدن شیعیان از عراق راهویت عربیمولفه عربیت،بر مبنايعربستان .قرار دارد

، ورود هویت عربی با مذهب سنیپیوندبر اساساز دیدگاه ریاض و نیزبینددست رفته می
گفتمانی کرده است؛دچار استحالهمنطقه رانظم عربیشیعیان و تصویب قانون اساسی جدید،

هاي سنی، اعضاي سابق حزب بعث و گروهی عراق، ازاعاده هویت عربعربستان جهت بنابراین
افزایش یان را مساوي باشیعتقویتاز آنجا کهبه عالوه، ریاض.کندحمایت میشیعیان سکوالر

خطر افزایش ضریب نفوذ در قالباعرابهراسی از راه بسیج ایرانسیاست داند،مینفوذ ایران
-گروهرا به سمت حمایت از اسالم وهابی عربستانمولفه. ایران را در دستور کار قرار داده است

وي ایدئولوژیک در جنگ سازي عراق و نیز ایفاي نقش بازثباتدر جهت بیهاي تروریستی
سیاسی نظاماز زاویه عربستانتحلیل سیاست خارجی. سوق داده استایران نیابتی امریکا علیه

وداخلیمشروعیتهايبا چالشریاض را،عراقدردموکراسیسازيکه نهادینهدهدنشان می
ي نیز در  رقابت خیزنهایتا مولفه نفت.مواجه کرده استمنطقههاي اقتدارگرا در سطحرژیم

عربستان و عراق در بازار جهانی نفت قابل تحلیل است، چرا که محتمل بود عراق با افزایش 
از این رو تلقی ریاض از این . تولید، به جاي عربستان در صدر تولیدکنندگان نفت قرار گیرد

.موارد به عنوان تهدید، یک منازعه را بین دو کشور شکل داده است
توان گفت در تحلیل الگوي رفتاري عربستان در قبال عراق، نه تنها به نقش سان، میبدین
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عوامل و نیروهاي مادي باید توجه داشت، بلکه نقش عوامل هویتی و هنجاري نیز مهم و قابل 
تواند تبیین جامعی بدست دهد، اما سیاست گر چه گاهی اوقات منطق استراتژیک می. تأملند

خوبی بسیاري از زوایاي مغفول رویکرد عربستان و دالیل اتخاذ تواند به نحو هویت نیز می
انگاران از آنجا که به اعتقاد بسیاري از سازه. جویانه در عراق را روشن نمایدرویکرد مداخله

هیچ توجیه نظري یا تجربی بر این فرض که یکی از دو رویکرد مادي و تکوینی بر دیگري 
شمارند، چرا که منابع منازعه بین کشورها متعدد و بیبرتري و اولویت دارد، وجود ندارد، 

گرایی و عوامل مادي در تبیین منازعه عربستان و رسد تنها اصرار بر واقعبنابراین، به نظر می
از این رو، هیچ دلیل پیشینی . عراق و تبیین الگوهاي رفتاري عربستان در قبال عراق اشتباه باشد

گیري رفتار، منافع و نقش عربستان در عراق پس از شکلمبنی بر کنارنهادن نقش هویت در
دهد گرفتن شیعیان نشان میویژه با قدرتسیر حوادث و رویدادهاي عراق به. صدام وجود ندارد

هنجاري و نه قدرت نظامی، - که چگونه سیاست بازنمایی و برسازي تهدید و عوامل معنایی
هاي هویتی و دیدگاه عربستان بسته به مولفه. سیاست ریاض در قبال بغداد را هدایت کرده است

اي آن یعنی دید که زمانی نقش موازنه در قبال رقیب منطقهخود؛ عراق را کشوري عربی می
اي ایران تبدیل شده کرد و در زمان کنونی چگونه به دوست و متحد منطقهایران را بازي می

. مثابه یک تهدید برسازي کرده استق شیعی را بهاست؛ در کنار مرزهاي جغرافیایی خود عرا
هر دو عرب و داراي زبان (رغم این که دو کشور از هویت مشترکی برخوردارند سان علیبدین

، اما بر هنجارهایی که با )ها از تهدید مشترکی چون ایران برخوردار بودندعربی بوده و مدت
توان در اینجا می. اندرداختهنحوه استقرار هویت آنها سروکار دارد، به کشمکش با یکدیگر پ

گفت که هویت با برسازي تهدید، یعنی عراق شیعی به عنوان یک تهدید براي عربستان سلفی، 
نقش بسیار مهمی در رویکرد عربستان داشته و باعث شده است تا ریاض بیشتر اقدامات خود را 

عالوه از به. ان بکار گیردزدن اتحاد عراق با ایردر راستاي کاهش قدرت عراق و به عبارتی برهم
انگاري، هویت ایستا نیست بلکه در بستري اجتماعی و به صورت مرتب آنجا که در نظریه سازه

یابی و ظهور هویت شیعی در عراق که پیامد تغییرات صورت شود، با فرایند هویتبرساخته می
بنابراین، . بستان تغییر کردگرفته در این کشور بود، فرآیند تهدید و نیز متحد قابل قبول براي عر

-المللی برمیهاي داخلی و بیناي که از دل گفتمان و تعاملاي رابطههویت به عنوان برساخته

گیري رفتار عربستان در قبال عراق جدید و هاي شکلکند تا پویشخیزد، به ما کمک می
.فوري را تبیین کنیمچرایی در نظرگرفتن تحوالت عراق به مثابه یک تهدید امنیتی بالقوه یا 



219سیاست خارجی عربستان در قبال عراقهاي هویتی و تبیین انگاره

منابع
فارسی) الف

جمهوري اسالمی ایران و عربستان روابط«،)1389(،آقایی، داود و حسن احمدیان-
، مجله دانشکده حقوق و علوم فصلنامه سیاست، »روهاي بنیادین و امکانات پیشسعودي چالش

.39دوره شماره چهارم، سیاسی، 
فصلنامه ، »انداز روابط کشورهاي عرب با عراق جدیدشمچ«،)1389(،اهللابراهیمی، نبی- 

.1، سال سیزدهم، شماره مطالعات راهبردي
گرایی و نظام سیاسی دموکراتیک در قوم«،)1386(،کرمیازغندي، علیرضا و صابر- 
.7، سال چهارم، شماره فصلنامه علوم سیاسی، »عراق
.نشر قومس:چاپ دهم، تهران،خلیج فارس و مسایل آن،)1387(،الهی، همایون- 
: ، تهرانکتاب منازعه راهبردي ایران و عربستان، )1392(اندیشکده راهبردي تبیین، - 

.اندیشکده راهبردي تبیین
کتزنشتاین، پیتر جی، ، در »هویت و اتحادها در خاورمیانه«، )1390(بارنت، مایکل، - 

جمه محمدهادي سمتی، جلد دوم، ، ترفرهنگ امنیت ملی؛ هنجارها و هویت در سیاست جهانی
.پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران
:تهران،امنیتی خلیج فارس-ایران، عراق جدید و نظام سیاسی،)1387(، برزگر، کیهان- 

.هاي سیاست خارجی، معاونت پژوهشمرکز تحقیقات استراتژیک
.نشر طه: هم، قم، چاپ هفدآشنایی با فرق و مذاهب اسالمی، )1391(برنجکار، رضا، - 
، سال فصلنامه آفاق امنیت، »القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات«، )1393(توکلی، سعید، - 

.23هفتم، شماره 
خاورمیانه و سیاست خارجی (گر قدرت ویران، )1388(چامسکی، نوآم و ژیلبر آشکار، - 

.نشر خرسندي: محمدي، چاپ اول، تهران، ترجمه محمدرضا شیخی )امریکا
.انتشارات زوار:تهران،هاي دینی سیاسی معاصرتاریخ نهضت،)1388(،اصغرحلبی، علی- 
همکاري بهتر از انزواست؛ قدرت هوشمند امریکا در : ، دکترین اوباما)1394(دباشی، ح، - 

، http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1950362: برخورد با ایران، ترجمه دیپلماسی ایرانی
.8/7/1394: جعهتاریخ مرا

جغرافیاي سیاسی خاورمیانه و شمال ،)1370(، بلیک.اچ.السدایر و جرالدآدرایسدل، - 
.المللی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین)مهاجرانی(، ترجمه دره میرحیدر آفریقا



)51پیاپی (96تابستان، 21شماره ،ششمسال ردي سیاست، هاي راهبپژوهشفصلنامه220

انقالب اسالمی ایران و تحول در حرکت «،)1390(،درخشه، جالل و محمد جمیري- 
.36، سال نهم، شماره شناسیفصلنامه شیعه، »سعوديشیعی عربستان

فصلنامه روابط ، »اي در بستر روابط ویژهکنشگر منطقه: عربستان«،)1392(،دهشیار، حسین- 
.3، سال پنجم، شماره خارجی

، »مریکا، مذهب و نفتا: مثلث بقاي دولت در عربستان سعودي«،)1388(،دهشیار، حسین- 
.سال دوازدهم و سیزدهمرمیانه،فصلنامه مطالعات خاو

اي ایران در موج سوم تحوالت ، مختصات نفوذ منطقه)27/10/1393(رضاخواه، علیرضا، - 
: ، تاریخ مراجعهhttp://farsi.khamenei.ir/1393/10/27: الملل، مرکز نشر آثار رهبر انقالببین
23 /10/1394.

ین سازوکارهاي بازتولید سلطه تبی«، )1394(سمیعی، علیرضا و محمدصادق رجایی، - 
.2، دوره چهارم، شماره فصلنامه سیاست جهانی، »پادشاهی سعودي در پرتو بهار عربی

، »گري در عراق و تاثیر آن بر جمهوري اسالمی ایرانسلفی«،)1389(،باقرسیدسیدنژاد، - 
.1، سال سیزدهم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي

با نگاهی به (بنیادگرایی اسالمی و خشونت «، )1388(مهدي، آبادي، فتحزادهعباس- 
، شماره چهارم، دوره فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، »)القاعده

39  .
، شدهشیعیان عربستان، مسلمانان فراموش،)1384(،فولر، گراهام و رندرحیم اي فرانکه- 

.شناسیت شیعهانتشارا:قمترجمه خدیجه تبریزي،
، فرهنگ امنیت ملی؛ هنجارها و هویت در سیاست جهانی، )1390(کاتزنشتاین، پیتر جی، - 

.پژوهشکده مطالعات راهبردي: جلد اول و دوم، ترجمه محمدهادي سمتی، تهران
اي و معادله جابجایی جنگ سرد منطقه«، )1392(چی، متقی، ابراهیم و زهره پوستین- 

.1، سال اول، شماره صلنامه سیاست جهانیف، »قدرت در سوریه
:چاپ هفتم، تهران،المللهاي روابط بینتحول در نظریه،)1391(،مشیرزاده، حمیرا- 

. انتشارات سمت
مولفه هویت و تاثیر آن بر سیاست خارجی عربستان «،)1391(،مقدم، محمدمنصوري- 

.  72، سال نوزدهم، شماره و راهبردفصلنامه مجلس ، »سعودي در قبال جمهوري اسالمی ایران
انتشارات :، تهرانچاپ نهم،هاي اسالمی معاصرجنبش،)1386(،موثقی، سید احمد- 
.                                            سمت



221سیاست خارجی عربستان در قبال عراقهاي هویتی و تبیین انگاره

فصلنامه ، »شناختی نظام سیاسی عربستان سعوديبررسی جامعه«،)1388(،نادري، عباس- 
.3ت و سوم، شماره ، سال بیسسیاست خارجی

هاي روابط جمهوري اسالمی ایران و عربستان درچالش«،)1389(،نسب، پرویزنادري- 
.40دوره شماره اول، ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه سیاست، »منطقه
، ترجمه حمیرا مشیرزاده، المللنظریه اجتماعی سیاست بین،)1384(،ونت، الکساندر- 

.المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین:تهرانچاپ اول،
فصلنامه ، »الملل تا سیاست خارجیاز روابط بین: انگاريسازه«، )1382(هادیان، ناصر، - 

.4سال هفدهم، شماره ،سیاست خارجی

انگلیسی) ب
- Adler, Emanuel, (2001), “Constructivism and International Relation”, in W.

Carlsnaes, T.  Risse and B. A. Simmons, Handbook of International Relations,
London.

- Adler, Emanuel, (1997), “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World
Politics”, European Journal of International Relations, Vol. 3.

- Allison, Marissa, (2010), “U.S. and Iranian Strategic Competition: Saudi
Arabia and the Gulf States”, Center for Strategic & International Studies.

- Altoraifi, Adel (2012), “Understanding the Role of State Identity in Foreign
Policy Decision- Making, the Rise and Demise of Saudi-Iranian Rapprochement
(1997-2009)”, Doctor of Philosophy Thesis, London School of Economics and
Political Science.

- Barzegar, Kayhan, (2010), “Iran's Foreign Policy Strategy after Saddam”,
Washington Quarterly.

- Cordesman, Anthony. H and Sam Khazai, (2014), “Iraq in Crisis”, Center for
Strategic & International Studies.

- Ergo, (2012), “The Waning Era of Saudi oil Dominance, Current Challenges
and Future Threats to Saudi Arabia's Influence over Oil Markets”, February.

- Friedman, Thomas, (2008), “The New Cold War”, NewYork Times, May 14.

- Friedman, George, (2012), “The Emerging Doctrine of the United States”,
Geopolitical Weekly, October 9.

- Galen Carpenter, Ted, (2013), “The Syrian Civil War and Its Implications",
Mediterranean Quarterly, Vol. 24, No. 1

- Gause III F, Gregory, (2007), “Saudi Arabia: Iraq, Iran, the regional power
balance, and the sectarian question”, Strategic Insights, Vol VI, issue 2.

- Global Security, (2016), “Saudi Arabia Shia”.



)51پیاپی (96تابستان، 21شماره ،ششمسال ردي سیاست، هاي راهبپژوهشفصلنامه222

http://www.globalSecurity.org/military/world/gulf/sa-shia.htm.

- Guzansky, Yoel, (2011), “Made in Iran: The Iranian Involvement in Iraq”,
Strategic Assessment, Vol. 13, No.4.

-Hass, Richard and Martin Indyk, (2009), “Restoring the Balance: A Middle East
Strategy for the Next President”, Brooking Institution Press.

- Hegghammer, Thomas, (2007), “Saudi militants in Iraq: Backgrounds and
recruitment patterns”, Norwegian Defense Research Establishment.

- Hopf, Ted, (2000), The Promise of constructivism in International Relations
Theory, London: Routledge.

- Ibn taymmiyyah, Taqi-ud-deen Ahmad, (2001), The Religious and Moral
Doctrine of Jihaad, England (Birmingham), Maktabah Al Ansar Publications.

- Ibrahim, Fouad, (2006), The Shiite's of Saudi Arabia, London & Sanfrancisco:
Saqi Press.

- Kirdar, M J, (2011), “Al Qaeda in Iraq”, Case Study Number one, Center for
Strategic & International Studies.

- Leigh, James, (2008), “Shia Islam and Oil geopolitics”, Energy Bulleti, Dec,
23.

- Meijer, Roel, (2009), Global Salafism: Islam's New Religious Movement,
London, Hust.

- Pewforum, (2009), “Mapping the Global Muslim Population”, October 7
http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-global-muslim-population/

- Pewforum, (2013), “Many Sunnis and Shias Worry about Religious Conflict”,
November 7.

http://www.pewforum.org/2013/11/07/Many-Sunnis-and-Shias-Worry-about-
Religious-Conflict/

- Raval, Anjli, (2016), “Saudi Arabia Loses Oil market share to rivals in key
nations”

http://www.ft.com/cms/s/0/5e8c1d52-f19f-11e5-aff5-19b4e253664.

- Reimann, Jakob, (2016), “Saudi Arabia vs. Iran: Predominance in the Middle
East”, Foreign Policy Journal, February 3, http:// www.foreignpolicyjournal.com/
2016/02/05/Saudi-vs-iran-predominance-in-the-middle-east.

- Riedel, Bruce and Bilal Y. Saab, (2008), “Al Qaeda's Third Front: Saudi
Arabia”, Washington Quarterly, Spring.

- Riedel, Bruce, (2016), “Mr. Obama Goes to Riyaadh: Why the United States
and Saudi Arabia Still Need Each other”, The Brookings Institution, April 14. http://
www.brookings. edu/blogs/markaz/posts/2016/04/14-obama-saudi-arabia-visit-
riedel.

- Rittbergger, Volker, (2002), Approaches to the study of Foreign Policy Derived
from International Relations Theories, Annual Meeting of the International Studies



223سیاست خارجی عربستان در قبال عراقهاي هویتی و تبیین انگاره
Association, New Orleans.

- Valbjrn, Morton and Andre Bank, (2011), “The New Arab Cold War:
Rediscovering the Arab Dimension of Middle East Regional politics”, Review of
International Studies, British International Association.

- Salem, Paul, (2010), “The Arab State: Assisting or obstructing Development?”
Carnegie Endowment for International Peace, April.

- Seiple, Chris, (2009), “What to Read on Religion and Foreign Policy”, Foreign
Policy Journal September 30.

https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-09-30/what- read-religion-and-
foreign-policy.

- Susris, (2015), “Foreign Minister Saud Al-Faisal on Talks with Kerry”, March
5.

http://www.susris.com/2015/03/05/foreign-minister-saud-al-faisal-on-talks with-
Kerry/

- Wehrey, Fredrick and others, (2009), “Saudi–Iranian relations since the fall of
saddam. Rivalry, cooperation, and implications for U.S. policy”, national security
research division.

- Wehrey, Fredrick, (2014), “Saudi Arabia Has a Shiite Problem”, Foreign
Policy Journal December 3.

http://foreignpolicy.com/2014/12/03/Saudi-arabia-has-shiite-problem-royal-
family-saud/.


